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(euros)

31/12/2018

Mais-valias Menos-valias

Ajustamentos Ajustamentos

favoráveis desfavoráveis

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO

Terrenos 1, 3, 14 720.421 252.611 106.680 866.352 891.556

Construções 1, 3, 14 5.718.442 4.927.860 40.854 10.605.448 10.071.225 Unidades de Participação 2 6.313.000 6.313.000

Adiantamentos por compra imóveis 13 400.000 - - 400.000 - Variações Patrimoniais 2 936.799 936.799

Total de activos imob. 6.838.863 5.180.471 147.534 11.871.800 10.962.781 Resultados Transitados 2 5.617.293 4.969.845

Resultados distribuídos 2 - -

CONTAS DE TERCEIROS Resultados líquidos do período 2 1.121.048 647.448

Devedores por rendas vencidas 8, 15 226.164 - - 226.164 91.009 Total do capital próprio do fundo 13.988.140 12.867.092

Outras contas de devedores - - - - -

Total de valores a receber 226.164 - - 226.164 91.009 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

Ajustamentos de Dívidas a Receber 11 16.772 16.772

DISPONIBILIDADES Total provisões acumuladas 16.772 16.772

Depósitos à Ordem 7 2.003.937 - - 2.003.937 1.935.224

Dep. a Prazo e com aviso prévio - - - - -

Total das disponibilidades 2.003.937 - - 2.003.937 1.935.224

CONTAS DE TERCEIROS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Comissões e outros encargos a pagar 359 334

Acréscimo de proveitos - - - Outras contas de Credores 16 16.264 15.508

Despesas com custo diferido - - - - - Empréstimos não Titulados 10, 13 - -

Outros acréscimos e diferimentos - - - - - Adiantamento por venda de imóveis - -

Total dos acrésc. e difer. ativos - - - - - Total dos valores a pagar 16.623 15.842

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimo de Custos 17 54.226 58.078

Receitas com proveito diferido 17 26.140 31.230

Outros Acréscimos e Diferimentos 17 - -

Total dos acrésc. e difer. passivos 80.366 89.308

TOTAL DO ACTIVO 9.068.964 5.180.471 147.534 14.101.901 12.989.014

TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E

DO PASSIVO 14.101.901 12.989.014

Notas 31/12/2019 31/12/2018

31/12/2019

ACTIVO PASSIVO E CAPITAL DO FUNDONotas
Activo Bruto

Activo 

Líquido

Activo 

Líquido
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(euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2019 2018 PROVEITOS E GANHOS Notas 2019 2018

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

     De operações correntes 25 -         De operações correntes -    83 

COMISSÕES

     Em activos imobiliários 18 184.500 -    GANHOS EM OP. FIN. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

     Outras, de operações correntes 18 60.154 55.705      Em activos imobiliários 19 1.198.218 294.451 

PERDAS EM OP. FIN. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

     Em activos imobiliários 19 308.952 12.971 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES

IMPOSTOS E TAXAS      De ajustamentos de dívidas a receber -    -    

     Impostos indirectos 20 10.145 6.328 

     Outros Impostos 20 38.806 59.917 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 22 589.767 518.851 

PROVISÕES DO EXERCÍCIO

     Ajustamentos de dívidas a receber -    -    OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES -    -    

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 21 67.784 46.436 Total dos proveitos e ganhos correntes 1.787.985 813.385 

OUTROS CUSTOS CORRENTES 21 162 

Total dos custos e perdas correntes 670.387 181.519 

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS -    PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

     Valores incobráveis -    -         Recuperação de incobráveis -    -    

     Perdas extraordinárias -    -         Ganhos Extraordinárias 7 -    

     Perdas de exercícios anteriores -    -         Ganhos de exercícios anteriores 23 3.443 15.582 

Total dos custos e perdas eventuais -    -    Total dos proveitos e ganhos eventuais 3.450 15.582 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.121.048 647.448 

TOTAL 1.791.435 828.967 TOTAL 1.791.435 828.967 

Resultados de Activos Imobiliários 1.226.749 753.895 Resultados antes de Imposto sobre o Rendimento 1.121.048 647.448 

Resultados Correntes 1.117.598 631.866 Resultados Líquidos do Exercício 1.121.048 647.448 

Resultados Eventuais 3.450 15.582 
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01/01/2019 Subscrições Resgates Transf.

Resultados 

Periodo 31/12/2019

Valor Base 6.313.000 -   -   -   -   6.313.000 

Dif. em  Subs. / Resg 936.799 -   -   -   -   936.799 

Res. Distríbuidos -   -   -   -   -   -   

Res. Acum ulados 4.969.845 -   -   647.448 -   5.617.293 

Res. Período 647.448 -   -   (647.448) 1.121.048 1.121.048 

Total 12.867.092 -   -   -   1.121.048 13.988.140 

Nº Unidades Participação 6.313 -   -   6.313 

Valor Unidade Participação 2038,1898 2215,7675
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1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA U.E. Segmento Área Data Aq. Custo Imóvel Data 1 Valor 1 Data 2 Valor 2 Valor Venal País Município

1.1 - Terrenos

1.1.1 - Urbanizados

Herdade da Casqueira Outros 59 dez/05 175 mar/19 1.800 mar/19 2.065 1.933 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 111 dez/05 234 mar/19 3.400 mar/19 3.885 3.643 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 85 dez/05 234 mar/19 2.600 mar/19 2.975 2.788 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 1.492 dez/05 270.184 mar/19 202.798 mar/19 236.200 219.497 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 5.000 dez/05 28.165 mar/19 9.000 mar/19 10.000 9.500 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 5.000 dez/05 28.165 mar/19 9.000 mar/19 10.000 9.500 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 5.000 dez/05 28.165 mar/19 9.000 mar/19 10.000 9.500 Portugal Estremoz

Soure Outros 2.057 dez/09 364.299 mar/19 403.500 mar/19 481.000 442.250 Portugal Soure

1.1.2 - Não Urbanizados

Herdade da Casqueira Outros 3.400 dez/05 328 mar/19 6.120 mar/19 6.800 6.460 Portugal Estremoz

Herdade da Casqueira Outros 288.600 dez/05 472 mar/19 149.400 mar/19 173.160 161.280 Portugal Estremoz

1.4 - Construções Acabadas

1.4.2 - Arrendadas

Poeta Bocage (AH) Serviços 228 dez/05 252.128 mar/19 277.801 mar/19 283.600 280.701 Portugal Lisboa

Poeta Bocage (AJ) Serviços 142 fev/08 151.327 mar/19 207.240 mar/19 229.600 218.420 Portugal Lisboa

Pinhal Freiras, L26 Logística 2.625 dez/05 498.549 mar/19 551.182 mar/19 628.100 589.641 Portugal Seixal

Mitrena - L2 Industrial 680 ago/08 313.195 mar/19 279.600 mar/19 288.026 283.813 Portugal setúbal

Mitrena - L 53,54,55 Industrial 4.076 dez/05 358.174 mar/19 1.286.592 mar/19 1.388.300 1.337.446 Portugal setúbal

Campos Aveiro Industrial 28.858 out/14 3.337.975 mar/19 6.047.500 mar/19 6.778.140 6.412.820 Portugal Aveiro

Vista Alegre Industrial 3.170 dez/05 308.469 mar/19 879.000 mar/19 901.420 890.210 Portugal Alvergaria-a-velha

1.4.2 - Não Arrendadas

Pinhal Freiras, L25 Logística 2.625 dez/05 498.624 mar/19 551.095 mar/19 633.700 592.398 Portugal Seixal

    - Total (A) 11.471.800

LocalizaçãoAvaliações
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31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Promessa de compra de imóveis

° CARDOSAS 379.252 -    2.844.300 -    

° TERRRENO CARDOSAS 20.748 -    155.700 -    

400.000 -    3.000.000 -    

Adiantamentos 

pagos/(recebidos)

Valor

Aquisição / (Venda)

Imóvel
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado FUNDIGROUP (adiante também designado simplesmente por Fundo), gerido pela
sociedade gestora SILVIP - Sociedade Gestora Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.
(adiante também designada simplesmente por Entidade Gestora), que compreendem o
balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 14 101 901 euros e um total
de capital do fundo de 13 988 140 euros, incluindo um resultado líquido de 1121 048 euros),
a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos monetários relativas ao ano findo
naquela data e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas
contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado FUNDIGROUP em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro
e fluxos monetários relativos ao ano findo naquela data de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobiliário.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISÁ) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Ás
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos
independentes do Fundo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos
do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria

Ás matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram
maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas
matérias foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como
um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas
matérias.

800 & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa, NIPC 501 340 467, capital ioo 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de contas inscrita na OROC sob o número 29 e na cMvM sob o número 20161384.

A BElO R Associadns, SROc, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da 800 International Limited, sociedade inglesa limitada por
garantia, e faz parte da rede internacional 800 de firmas independentes.



Matérias relevantes de auditoria Síntese da resposta de auditoria

1. Valorização dos ativos imobiliários

Os ativos imobiliários, cuja valorização é Principais procedimentos de auditoria efetuados:
determinada por avaliações realizadas por peritos (i) Verificação detalhada dos relatórios de
externos, e as respetivas mais e menos-valias avaliação (incluindo áreas, pressupostos, cálculos
potenciais, têm um peso muito significativo no e métodos de avaliação) e confirmação de que os
Balanço e Demonstração dos Resultados. Assim, a imóveis se encontram registados pela média
verificação dos cálculos e pressupostos subjacentes simples dos valores atribuídos pelos peritos
às avaliações constitui uma área significativa de avaliadores;
auditoria. As divulgações relacionadas com a

(ii) Verificação do cumprimento das disposições
composição dos ativos imobiliários e a sua

legais sobre a periodicidade das avaliações e a
valorização estão incluídas nas notas 1, 3 e 6 do

diferença máxima de valores entre as duas
Anexo, sendo de salientar que, conforme requerido

avaliações requeridas para cada imóvel.
pelo artigo 144° do Regime Geral dos Organismos
de Investimento Coletivo, foram obtidas, para
cada imóvel, avaliações de dois peritos,
correspondendo a respetiva valorização à média
dos valores determinados pelas duas avaliações.

2. Reconhecimento do rédito

A confirmação do adequado reconhecimento do Para confirmação da plenitude e a exatidão do
rédito associado a rendas, nomeadamente no valor das rendas:
âmbito de negociações com os inquilinos ou de (i) Análise dos contratos de arrendamento e sua
eventuais cláusulas específicas nos contratos de reconciliação com os registos contabilístico;
arrendamento, constitui uma área significativa de

(ii) Verificação global das rendas contabilizadas.
auditoria.

3. Cumprimento de regras e limites legais e regulamentares

A confirmação do cumprimento das regras e limites Principais procedimentos de auditoria efetuados:
previstos no Regime Geral dos Organismos de (i) Analise dos procedimentos de monitorização do
Investimento Coletivo, nos Regulamentos da CMVM cumprimento das regras e limites legais e
e no Regulamento de Gestão do Fundo assume uma regulamentares e do cumprimento das políticas de
particular importância na auditoria, com potencial investimento estabelecidas no Regulamento de
impacto na autorização do Fundo e na Gestão do Fundo;
continuidade das suas operações.

(ii) Recálculo dos limites legais e regulamentares;

(iii) Verificação do impacto de eventuais situações
de incumprimento, incluindo a análise das
correspondentes comunicações com a CMVM.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras

O órgão de gestão da Entidade Gestora é responsável pela: (1) preparação de demonstrações
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos monetários do Fundo de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobiliário;
(ii) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares; (iii) criação e
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manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; (iv) adoção
de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e (v) avaliação da
capacidade do Fundo de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização da Entidade Gestora é responsável pela supervisão do processo de
preparação e divulgação da informação financeira do Fundo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Á nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as SÃ
detetará sempre uma distorção material quando exista. Ás distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as SÃ, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

(i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião, O risco de
não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao
controlo interno;

(ii) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da Entidade Gestora do Fundo;

(iii) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

(iv) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade do Fundo para dar continuidade às suas atividades.
Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. Ás nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o
Fundo descontinue as suas atividades;
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(v) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma
apresentação apropriada;

(vi) comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização
da Entidade Gestora, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as matérias relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

(vii) das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização da Entidade Gestora, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias
relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto
quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública;

(viii) declaramos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora que cumprimos os requisitos
éticos relevantes relativos à independência e comunicamos todos os relacionamentos
e outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência
e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras e a pronúncia sobre as matérias
previstas no n.° 8 do artigo 161.0 do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014

Nos termos do artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima
indicadas, relatamos ainda o seguinte:

(i) Fomos nomeados auditores do Fundo pela primeira vez pelo órgão de gestão da
Entidade Gestora para o exercício de 2016. Em 20 de junho de 2018, fomos nomeados
para um mandato compreendido entre 2018 a 2020

(ii) O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as SÃ
mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria para
responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido
a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção
material nas demonstrações financeiras devido a fraude.
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(iii) Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora
em 6 de março de 2020.

(iv) Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.°,
n.° 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a
nossa independência face ao Fundo e respetiva Entidade Gestora durante a realização
da auditoria.

(v) Informamos que não prestámos ao Fundo quaisquer serviços distintos da auditoria.

Sobre as matérias previstas no n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de
Investimento Coletivo

Nos termos do n.° 8 do artigo 161.0 do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo,
aprovado pela Lei n.° 16/201 5, de 24 de fevereiro, devemos pronunciar-nos sobre o seguinte:

(i) O adequado cumprimento das políticas de investimentos e de distribuição dos
resultados definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento
coletivo;

(ii) A adequada avaliação efetuada pela entidade responsável pela gestão dos ativos e
passivos do organismo de investimento coletivo, em especial no que respeita aos
instrumentos financeiros transacionados fora de mercado regulamentado e de sistema
de negociação multilateral e aos ativos imobiliários;

(iii) O controlo das operações com as entidades referidas no n.° 1 do artigo 147.° do
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo;

(iv) O cumprimento dos critérios de valorização definidos nos documentos constitutivos e
o cumprimento do dever previsto no n.° 7 do art.° 161.0 do Regime Geral dos
Organismos de Investimento Coletivo;

(v) O controlo das operações realizadas fora do mercado regulamentado e de sistema de
negociação multilateral;

(vi) O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação;

(vii) O cumprimento dos deveres de registo relativos aos ativos não financeiros, quando
aplicável.

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a relatar.

Lisboa, 6 de março de 2020

Á
António Pina Fonseca, em representação de
BDO & Associados - SROC
(Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o ri0 20161384)
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